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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตกรงนก
ซึ่ ง เป็ นสิ น ค้ า OTOP ของกลุ่ ม หั ต ถกรรมจั ก สานกรงนก บ้ า นหนองทราย ต าบลคลองแห อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นชาวชุมชนบ้านหนองทราย ตาบลคลอง
แห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 130 ครัวเรือน ทีท่ าการผลิตกรงนกเป็ นอาชีพหลักตามโครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการจัดอภิปรายกลุ่ม เพื่อสรุปผล
ข้อมูลตัวเลขทีไ่ ด้จากการสอบถาม นามาวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตกรงนก ใน
ประเด็น ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน กาไรทีแ่ ท้จริงทีไ่ ด้จากการผลิตต่อเดือนของกรงนก
ในแต่ละแบบ และวิเคราะห์ลงลึกต่อในประเด็น มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราส่วน
ของผลตอบแทนต่อต้นทุน และการวิเคราะห์ความไหวของโครงการ
ผลการวิจยั พบว่า (1) สามารถคานวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่ วย ตามประเภทของกรงแต่ละแบบ
ดั ง นี้ คื อ แบบกรงกระป๋ อง (70 ซี่ ) 240.86 บาท, แบบกรงบิ น หลา 90 ซี่ 275.36 บาท, แบบกรง
โอ่ง (70 ซี่) 238.86 บาท, แบบกรงระฆัง 100 ซี่ 288.12 บาท, แบบกรงลาพู 50 ซี่ 198.51 บาท และแบบ
กรงอยุธยา 46 ซี่ 194.71 บาท และกาไรทีแ่ ท้จริงทีไ่ ด้จากการผลิตต่อเดือนของกรงนกในแต่ละแบบ คือ แบบ
ก ร ง ก ร ะ ป๋ อ ง (70 ซี่ ) 15,058.08 บ า ท , แ บ บ ก ร ง บิ น ห ล า 90 ซี่ 16,174.08 บ า ท , แ บ บ ก ร ง โ อ่ ง
(70 ซี่) 11,602.08 บาท, แบบกรงระฆัง 100 ซี่ 10,170.24 บาท, แบบกรงลาพู 50 ซี่ 10,907.28 บาท และ
แบบกรงอยุธยา 46 ซี่ 11,180.88 บาท ข้อมูลที่ได้สามารถนาไปวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน เพื่อเป็ นแนวทางให้
ชุมชนวางแผนการผลิตตามกาไรทีต่ ้องการ รวมถึงเป็ นแนวทางให้บุคคลทีส่ นใจต้องการผลิตกรงนกเพื่อเป็ น
อาชีพ เสริม และสาหรับ หน่ ว ยงานของรัฐ บุ ค คลทัว่ ไปที่สนใจน าข้อ มูลไปใช้ท าประโยชน์ อ่ืน ๆ (2) การ
วิเคราะห์ประเด็น มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทนจากการลงทุน (NPV) และอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio) การเลือกผลิตกรงนกในแบบที่ 1 กรงกระป๋ อง 70 ซี่ และแบบที่ 2 กรงบินหลา 90 ซี่ เป็ น
ทางเลือกทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงสุด การวิเคราะห์ประเด็น ความไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของต้นทุน เมื่อต้นทุน
เพิ่มขึ้น 5% และ 10% ของผลิตภัณฑ์ก รงนกทัง้ 6 แบบ และประเด็น ความไหวต่ อการเปลี่ยนแปลงของ
ผลตอบแทน เมื่อผลตอบแทนลดลง 5%และ 10% ของผลิตภัณฑ์กรงนกทัง้ 6 แบบ การเลือกผลิตกรงนกใน
แบบที่ 1 กรงกระป๋ อง 70 ซี่ และแบบที่ 2 กรงบินหลา 90 ซี่ เป็ นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด และไม่ว่า


อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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สถานการณ์จะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรการเลือกผลิตกรงนกในแบบที่ 1 กรงกระป๋ อง 70 ซี่ และ แบบที่ 2 กรง
บิน หลา 90 ซี่ ยัง คงเป็ นทางเลือ กที่ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู ง สุ ด เมื่อ ราคาขายและต้ น ทุ น ของผลิต ภัณ ฑ์ ไ ม่
เปลีย่ นแปลง การขยายตลาดแหล่งใหม่ ทีผ่ ขู้ ายสามารถกาหนดราคาขายจากต้นทุนสินค้า อาจทาให้การผลิต
และขายในรูปแบบอื่นสามารถทากาไรให้กบั ผูผ้ ลิตได้ เพราะผลิตภัณฑ์กรงนกไม่ได้เป็ นเพียงแค่เครื่องใช้สอย
แต่ยงั เป็ นเอกลักษณ์ ทรงคุณค่าในการใช้ภูมปิ ั ญญาตามวิถีชาวบ้าน เฉพาะกลุ่มลูกค้าทีช่ อบงานที่ผลิตขึน้
ด้วยความประณีต ความตัง้ ใจ เอาใจใส่ในลักษณะของงานศิลปะ
คาสาคัญ: ต้นทุนผลิตภัณฑ์, กลุ่มหัตถกรรมจักสาน, กรงนก

ABSTRACT
This research aimed to analyze the products’ cost and financial internal rate of return
(FIRR), an OTOP product of Khlonghae’s Nongzine community, Hatyai, Songkhla. The participants
were the community’s members of a hundred and thirty families, permanently working as wicker
workers accredited by the One Tambol One Product (OTOP) project. Field-study, interviews, and
group discussion were conducted to collect data and confirm the stored data available. Summarized
numerical data, from the interviews, then used for analysis of the products’ cost and FIRR. The
analysis was carried out on cost per unit, break even analysis, real monthly profit per model of the
products and net present value (NPV), benefit-cost ratio (B/C ratio), and sensitivity analysis of the
production.
Main findings of the study were: (1) six different models of the product and their calculated
cost per unit were as follows: 1) Can model (70 bamboo sticks: 240.86 Baht); 2) Binlah model (90
bamboo sticks: 275.36 Baht); 3) Glazed water jar model (70 bamboo sticks: 238.86 Baht); 4) Bell
model (100 bamboo sticks: 288.12 Baht); 5) Mangrove apple model (50 bamboo sticks: 198.51
Baht); and 6) Ayutthaya model (46 bamboo sticks: 194.71 Baht). Real monthly profits (in Baht) per
model of the products are: 1) 15,058.08 (Can model); 2) 16,174.08 (Binlah model); 3) 11,602.08
(Glazed water jar model); 4) 10,170.24 (Bell model); 5) 10,907.28 (Mangrove apple model); and 6)
11,180.88 (Ayutthaya model).Instead of being used for the analysis of the products’ break-even
point, helping community plan its required production profits improvement. The given data could be a
guide in particular for those interested people in producing wickerwork birdcages as their part time
jobs. Also some government officials or any interested people could bring information to other uses.
(2)The analysis of NPV and B/C ratio revealed that the first and second models’ production (Can
model and Binlah model) provided the highest returns. About sensitivity analysis of the cost
determined that when the products’ cost were five to ten percent lowere among the six models of
the products, the first and the second models’ production (Can model and Binlah model) provided
the highest returns. In whatever direction or situation changed, the first and the second models’
production still made the wicker workers’ best option, providing the highest returns. Once the
products’ price and cost are stable, the new market expansion of the products, not just provides the
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wicker workers a possibility of defining the price based on cost themselves, but getting more profits
generated by various forms of production and sales. Not only being an entertaining utensil product;
the wickerwork birdcages are unique, valuable-local wisdom’s product especially for those customers
who like art with refined and intentional attentiveness.
Keywords: Product Costs, Wickerwork, Birdcage.

บทนา
การทากรงนกถือเป็ นภูมปิ ั ญญาทีช่ ุมชนหนองทรายหมู่ท่ี 10 ตาบลคลองแห ได้รเิ ริม่ และรวมกลุ่มใน
การท ากรงนกขึ้น มาโดยในตอนแรกเริ่ม เมื่อ 80 ปี ท่ีแ ล้ว มีก ารท ากัน เพีย งไม่ ก่ีค รัว เรือ นเท่ า นัน้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เลีย้ งนกภายในครัวเรือน ผูบ้ ุกเบิกการทากรงนกเป็ นคนแรก ชื่อหอมเป็ นคนน้ าน้อย เป็ น
คนไทยพุทธต่อมาเป็ นคนมุสลิม และย้ายมาอยู่ท่ี หมู่ท่ี 10 ตาบลคลองแห ชาวบ้านในหมู่บา้ นจึงเรียกว่า เจ๊ะ
หอม และมีการพัฒนาภูมปิ ั ญญากรงนกของชุมชนหนองทรายหมู่ท่ี 10 มาจนถึงปั จจุบนั
เนื่องมาจากปั จจุบนั ได้มคี นนิยมเลี้ยงนกและมีการแข่งขันนกกรงหัวจุกเป็ นจานวนมาก ทาให้การ
บริโภคกรงนกมีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้ ในด้านรูปแบบสีสนั และลวดลายจึงเป็ นเหตุท่ที าให้ต้องมีการ
1
พัฒนากรงนกตามความต้องการของกลุ่มตลาดในปั จจุบนั
ผูผ้ ลิตกรงนกทีม่ อี ยู่ในตลาด มีหลากหลาย อาทิ กลุ่มหัตกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทราย กลุ่ม
หัตกรรมจักสานกรงนกบ้านนา กลุ่มหัตกรรมจักสานกรงนกตาบลนาหมื่นศรี เป็ นต้น มีความต้องการทีจ่ ะผลิต
กรงนกให้มคี วามหลากหลาย เป็ นเอกลักษณ์ของเฉพาะกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค และ
ได้เล็งเห็นความสาคัญของกรงนกที่เป็ นอาชีพทีส่ ร้างรายได้ของชุมชน จึงทาการสารวจเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้
เลีย้ งนกกรงหัวจุก และกลุ่มผูผ้ ลิตกรงนก จากกลุ่มหัตกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทรายฯ เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาทาการวิจยั พัฒนากรงนกให้ สามารถบรรลุเป้ าหมายสูงสุดจากการผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
นี้ เพื่อสร้างเป็ นอาชีพ และเกิดความยังยื
่ นของภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ไทย ซึง่ อาจก้าวสูส่ ากลผลิตเป็ นสินค้าส่งออก
ที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องคนไทยที่ ช าวต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามสนใจเป็ นสิ น ค้ า ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ผลิ ต ด้ ว ยมื อ
2
(Hand Made) ของคนไทย
ผลจากการนานักศึกษาลงพืน้ ที่ทาให้ทราบปั ญหาและสถานการณ์ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการผลิตกรง
นก อันนามาซึ่งการทาวิจยั ในครัง้ นี้คอื การจัดการธุรกิจของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทราย
ฯ เป็ นแบบวิถชี าวบ้านโดยตรง คือจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซือ้ กรงนกถึงชุมชน จึงเป็ นหมู่บา้ นทีผ่ ลิตกรง
นกเป็ นอาชีพหลักร้อยละ 90 ใน 3-4 ปี ก่อนหน้านี้ รายได้ต่อครัวเรือนอยู่ทป่ี ระมาณ 25,000-30,000 บาทต่อ
เดือน ทาให้การผลิตกรงนกเพียงอย่างเดียวก็สามารถเลีย้ งดูครอบครัวได้อย่างสบาย สามารถส่งบุตรหลาน
เรียนหนังสือได้อย่างไม่ลาบาก แต่ปัจจุบนั เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ า การรับซือ้ กรงนกของพ่อค้า
คนกลางก็ล ดลงอย่ า งมาก บวกกับ ลู ก หลานเมื่อ เรีย นหนั ง สือ จบก็ไ ม่ คิด กลับ มาประกอบอาชีพ ของ
1

โรงแรมสาเร็จรูป (Hotel Direct), ศูนย์ otop 1ตาบล 1ผลิ ตภัณฑ์ทวไทย
ั่
กลุ่มหัตกรรมจักสานกรงนกบ้าน
หนองทราย, (ออนไลน์) www.hoteldirect.in.th/website/package.html (7 ตุลาคม 2558).
2
ไทยตาบล ดอท คอม, สุดยอดผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ กลุ่มหัตกรรมจักสานกรงนกบ้านหนอง
ทราย, (ออนไลน์) www.thaitambon.com (20 สิงหาคม 2558).
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ครอบครัว อาจมีผลต่อการผลิตกรงนกทาให้ผลิตน้อยลงหรือไม่ผลิตเลย เพราะไปหาอาชีพอื่นทาทีม่ รี ายได้
มากกว่ารวมถึงไม่มที ายาทรับช่วงต่อการผลิต และได้นานักศึกษาเข้าทาโครงการ การบูรณาการ การเรียน
การสอนร่วมกับการบริการวิชาการขึน้ มา เพื่อขอเป็ นส่วนหนึ่งในการสืบถอดภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ สู่คนรุ่นหลัง ที่
3
มีความสนใจเกีย่ วกับการทาหัตถกรรมจักสานกรงนกนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ส่ี นใจสืบต่อไป
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกชุมชนหัตถกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทราย แห่ง
นี้เป็ นแหล่งเรียนรู้และแหล่งต้นแบบที่มวี ฒ
ั นธรรมอันดีงาม ผสมผสานกับความสามัคคีในชุมชนเป็ นแหล่ง
เรียนรู้ เพิม่ ทักษะในการผลิต สาหรับการสร้างผลงานวิจยั ทีจ่ ะสามารถเป็ นต้นแบบให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ ต้องการสืบ
ทอดวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ให้คงอยู่ยงยื
ั่ น
วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตกรงนก ซึง่ เป็ นสินค้า OTOP ของ
กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “กลุ่มสินค้า OTOP ชุมชนหัตถกรรมจักสาน
กรงนก บ้านหนองทราย ต.คลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
ต้นทุนและ ผลตอบแทนทางการเงิน

รายได้

ต้นทุน
ต้นทุนรวม
-วัตถุดบิ ทางตรง
-ค่าแรงทางตรง
-ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
1.วัตถุดบิ ทางอ้อม
2.แรงงานทางอ้อม
3.ค่าใช้จา่ ยในการผลิตอื่นๆ

ต้นทุนต่อหน่ วย
-วัตถุดบิ ทางตรง
-ค่าแรงทางตรง
-ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
1.วัตถุดบิ ทางอ้อม
2.แรงงานทางอ้อม
3.ค่าใช้จา่ ยในการผลิตอื่นๆ

ต้นทุนเงิ นลงทุน
-เครื่องจักร
-เครื่องมือ/อุปกรณ์
-วัตถุดบิ คงคลัง
-อื่นๆ

รายได้ จ ากการ
ขาย
-กรงนก

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์โครงการ
-ระยะเวลาของการคืนทุน –มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ –อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน
-การวิเคราะห์ความไหวของโครงการ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3

เทศบาลเมืองคลองแห, แผนพัฒนาชุมชนหนองทราย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 2557.

129
1. ประชากรและตัวอย่าง
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ทาการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้าน
หนองทรายฯ ด้วยเหตุผลทีเ่ ลือกชุมชนแห่งนี้ในการทาวิจยั เพราะเป็ นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง มีรายได้จากการผลิต
กรงนกเป็ นหลักจากเดิมที่ทาเป็ นอาชีพเสริมรองจากอาชีพหลักจากการกรีดน้ ายางขาย และด้วยชนิดและ
รูปแบบที่หลากหลายถึง 6 แบบ ที่มากกว่าพื้นที่อ่นื ๆ และยังสามารถเป็ นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน่ ในการผลิตกรงนกได้เหมาะสมทีส่ ดุ หลากหลายรูปแบบให้ผสู้ นใจได้ศกึ ษามากมายหลายประเภท เพื่อ
สามารถตอบโจทย์การสืบทอดวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ให้คงอยู่ยงั ้ ยืน ตรงตามวัตถุประสงค์ในการทา
วิจยั
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือ ในการวิจยั ที่ใ ช้ใ นการศึกษาครัง้ นี้ ได้แ ก่ การลงพื้นที่เพื่อสารวจและสอบถามถึง
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ แรงงานทีใ่ ช้ในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆทีใ่ ช้ในการผลิต โดยการสัมภาษณ์ สอบถามและ
เก็บข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากประธานกลุ่ม นายห้าสัน บิลหมัด และชาวบ้านทีผ่ ลิตกรงนกจานวน 130
ครัวเรือนจากชุมชนหนองทราย หมู่ท่ี 10 ตาบลคลองแห ฯ เป็ นการใช้เทคนิคในการวิจยั ในเชิงปริมาณ เพื่อ
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุ นที่เ กี่ยวข้องกับองค์ประกอบของต้นทุ นมาวิเคราะห์และแปลผลโดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 เทคนิค ดังนี้
1. ใช้การสารวจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามชุมชนที่ทาการผลิตกรงนกทัง้
6 แบบถึงต้นทุนในการผลิต ปริมาณผลิต เงินลงทุน ราคาขาย รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละแบบของกรงนก
จากแต่ละครัวเรือน โดยการสารวจนัน้ ใช้วธิ กี ารสอบถามในแต่ละครัวเรือน (จานวน 130 ครัวเรือน) แล้วทา
การจดบันทึกและนามาสรุปผล
2. เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ เมื่อได้รวบรวมข้อมูลตามข้อ 2.1 แล้วนาข้อมูลต่างๆที่
ได้มาวิเคราะห์และอธิบายผล เพื่อทราบผลในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ต้นทุนต่อหน่วยของกรงนกทัง้ 6 แบบ
2.2 ราคาขายต่อหน่ วยในปั จจุบนั สอดคล้องกับต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ หรือไม่ เพื่อนาไปใช้ในการ
กาหนดราคาขายที่เหมาะสมต่ อ ไปในอนาคต เพื่อสามารถกาหนดกาไรตามที่ต้องการได้ เพื่อวิเคราะห์
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบความคุ้มค่ากับต้นทุนที่ลงทุน ทาให้ทราบระยะเวลาคืนทุน และทราบ
จุดคุม้ ทุน ฯลฯ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากการลงพืน้ ที่เพื่อเก็บ
ข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลจากชุมชนบ้านหนองทรายจานวน 130 ครัวเรือน ทีผ่ ลิตกรงนกเป็ นอาชีพ ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้แก่ ข้อมูลในการผลิตกรงนกตัง้ แต่ วัตถุดิบที่ใช้ แรงงานที่ใช้ในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต จากการสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม และการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล รวมถึงการ
สอบถามถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ต่อการผลิตทัง้ ปั จจุบนั และในอนาคต
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานการวิจยั ที่
มีผู้ทรงคุณวุฒติ ่างๆ ได้ทาการวิจยั ในเรื่องที่เกีย่ วข้อง และจากหนังสือ ตารา หรือ บทความวิชาการ จาก
สถานศึกษาและหน่ วยงานต่างๆ ว่าสอดคล้อง น่ าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ทีส่ ามารถนามาเปรียบเทียบ และ
อ้างอิง
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จากการกาหนดเทคนิคในการวิจยั กาหนดประชากร และกาหนดรูปแบบ การตัง้ คาถามสาหรับ
สอบถามจากชุมชนตามเครื่องมือทีจ่ ะใช้ในการวิจยั เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการออกสารวจพืน้ ที่ โดยการลง
พืน้ ที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนในการผลิตกรงนกทัง้ 6 แบบ เพื่อให้เกิดความมันใจส
่ าหรับข้อมูล
ทีร่ วบรวมว่าสามารถเชื่อถือได้ โดยมีขนั ้ ตอนในการเก็บรวบรวม คือ (1) การวางแผนสาหรับการลงพืน้ ที่ (2)
ดาเนินการติดต่ อขอนัดสารวจและสัมภาษณ์ ชุมชนโดยผ่านเทศบาลเมืองคลองแห เพราะเป็ นหน่ วยงาน
ราชการที่รบั ผิดชอบโดยตรงต่ อชุมชนดัง กล่าว (3) ลงพื้นที่ เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลตามที่วางแผนไว้ (4)
รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ตามกระบวนการขัน้ ต้น นามาประมวลผล และจัดกลุ่มอภิปรายผล เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการจัดทาต้นทุนผลิตภัณฑ์กรงนกทัง้ 6 แบบ
4. การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นแบบ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็ นการวิเคราะห์
โดยการน าเอาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสอบถามถึ ง การผลิ ต กรงนกตั ง้ แต่ ก ารจั ด ท ากระบวนการผลิ ต
กรงนก วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ แรงงานทีใ่ ช้ในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆทีใ่ ช้ในการผลิต จากการสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามและการลงพืน้ ที่เพื่อเก็บข้อมูล นามาคานวณหา รายได้ ต้นทุนการผลิตของกรงนกทัง้ 6 แบบ
ในทุกด้านดังต่อไปนี้
4
1. ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Marginal Cost)
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย = วัตถุดบิ + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายการผลิตต่าง (ต่อหน่วย)
5
2. การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break – even Point Analysis)
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนโดยใช้สตู ร (The Contribution Magin Method)
2.1. กาไรส่วนเกิน
กาไรส่วนเกิน = รายได้ - ต้นทุนผันแปร
กาไรส่วนเกินต่อหน่วย = รายได้ต่อหน่วย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
2.2. อัตรากาไรส่วนเกิน
อัตรากาไรส่วนเกิน = กาไรส่วนเกินต่อหน่วย
ราคาขายต่อหน่วย
2.3. จุดคุม้ ทุน (หน่วย)
จุดคุม้ ทุน (หน่วย) = ต้นทุนคงที่
กาไรส่วนเกินต่อหน่วย
จุดคุม้ ทุน (บาท) = จุดคุม้ ทุน (หน่วย) x ราคาขาย
หรือจุดคุม้ ทุน (บาท) = ต้นทุนคงที่
อัตรากาไรส่วนเกิน

4

อนุรกั ษ์ ทองสุโขวงศ์, “ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน”, (ออนไลน์).เข้าถึงได้
จาก http://home.kku.ac.th/, [สืบค้นเมือ่ 9 มกราคม 2555]
5
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์, การบัญชีเพื่อการจัดการและการบริ หารเชิ งกลยุทธ์. (กรุงเทพมหานคร: การพัฒนา
บริหารธรรมนิต,ิ 2544).
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การคานวณหายอดขายเพื่อให้ได้กาไรทีต่ อ้ งการ
จานวนหน่วยขาย
=
ต้นทุนคงที่ + กาไรทีต่ อ้ งการ
กาไรส่วนเกินต่อหน่วย
ยอดขาย (บาท)
= จานวนหน่วยขาย x ราคาขายต่อหน่วย

ผลการวิ จยั
1. การศึกษาถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก
บ้านหนองทราย ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตกรงนก ซึ่งเป็ นสินค้า OTOP ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้าน
หนองทราย ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการผลิตกรงนกทัง้ 6 แบบ จากการสอบถาม
ข้อมูล เก็บข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์และสรุปผลในเรื่ องของต้นทุนรวมที่เกิดขึน้ ต้นทุนต่อหน่ วย การกาหนด
ราคาขาย เพื่อการคานวณหากาไรจากการขายกรงนกจากจานวนกรงนกที่สามารถผลิตเพื่อขายได้ ทราบ
จุดคุม้ ทุน และระยะเวลาในการคืนทุน ในแต่ละประเภทของกรงนกทัง้ 6 แบบ ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงรูปภาพรูปแบบกรงนกทัง้ 6 แบบ
รูปแบบกรง
แบบที่ 1 กรงนกแบบกระป๋ อง

รูปแบบกรง
แบบที่ 2 กรงนกแบบบินหลา

รูปแบบกรง
แบบที่ 3 กรงนกแบบโอ่ง

แบบที่ 4 กรงนกแบบระฆัง

แบบที่ 5 กรงนกแบบลาพู

แบบที่ 6 กรงนกแบบอยุธยา

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์
กรงนกทัง้ 6 แบบ
รายละเอียด
วัตถุดบิ ต่อกรง

แบบที่ 1
113.60

แบบที่ 2
147.2

แบบที่ 3
111.6

แบบที่ 4
110.50

แบบที่ 5
71.50

แบบที่ 6
67.7
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ค่าแรงต่อกรง
ค่าใช้จ่ายการผลิ ตต่อ
กรง
รวมต้นทุนต่อกรง
ราคาขายต่อกรง
กาไร ต่อ กรง
กาไรส่วนเกินต่อกรง
อัตรากาไรส่วนเกิน
จุดคุม้ ทุน
ระยะเวลาคืนทุน
กาไร ต่อเดือน ต่อคน

100
27.26

100
28.16

100
27.26

150
27.62

100
27.01

100
27.01

240.86
275.36
238.86
288.12
198.51
194.71
450
500
400
500
350
350
209.14
224.64
161.14
211.88
151.49
155.29
210.05
225.55
162.05
213.25
152.40
156.20
46.68%
45.11%
40.51%
42.65%
43.54%
44.63%
72
67
93
71
99
97
24 วัน
23
31
24
33
32
15,058.08 16,174.08 11,602.08 10,170.24 10,907.28 11,180.88
(ผลิตได้วนั (ผลิตได้วนั (ผลิตได้วนั (ผลิตได้วนั (ผลิตได้วนั (ผลิตได้วนั ละ
ละ 3 กรง) ละ 3 กรง) ละ 3 กรง) ละ 2 กรง) ละ 3 กรง) 3 กรง)

2. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุน อัน
ได้แก่ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทนจากการลงทุน (Net Present Value: NPV), อัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่ อต้นทุน (Benefit- cost Ratio: B/C Ratio) และการวิเคราะห์ความไหวของโครงการ
6
(Sensitivity Analysis) จาก 2 กรณีคอื
กรณีท่ี 1 การเปลีย่ นแปลงปั จจัยด้านต้นทุนของโครงการ เมื่อต้นทุนในการลงทุนและต้นทุนในการ
ดาเนินงาน เพิม่ ขึน้ ครัง้ ละ 5% ต่อปี ซึง่ อาจเนื่องมาจากกาลังการผลิตและยอดขายทีเ่ พิม่ มากขึน้ การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ฯลฯ จนถึงระดับทีย่ อมรับได้ โดยผลตอบแทนคงที่ จาก 2
กรณีคอื
1.1 แสดงผลการวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของต้นทุน เมื่อต้นทุนเพิม่ ขึน้ 5%
ต่อปี จนถึงระดับทีย่ อมรับได้ ณ.อัตราคิดลด 10%
1.2 แสดงผลการวิเคราะห์ความไหวต่ อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้น
10% ต่อปี จนถึงระดับทีย่ อมรับได้ ณ.อัตราคิดลด 10%
กรณีท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงปั จจัยด้านผลตอบแทนของโครงการ เมื่อผลตอบแทนของการลงทุน
ลดลง 5 % ต่อปี ซึ่งอาจเนื่องมาจากราคาวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์
ทางการเมือง ฯลฯ จนถึงระดับทีย่ อมรับได้ โดยต้นทุนคงที่ จาก 2 กรณีคอื
2.1 แสดงผลการวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของผลตอบแทน เมื่อผลตอบแทน
ลดลง 5% ต่อปี จนถึงระดับทีย่ อมรับได้ ณ.อัตราคิดลด 10%
2.2 แสดงผลการวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของผลตอบแทน เมื่อผลตอบแทน
ลดลง 10% ต่อปี จนถึงระดับทีย่ อมรับได้ ณ.อัตราคิดลด 10%

6

นราทิพย์ ชุตวิ งศ์, ทฤฎีเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547)
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สาหรับผลการวิจยั ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือในการ
ตัดสินใจลงทุน อันได้แก่ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทนจากการลงทุน (Net Present Value: NPV) ,
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit- cost Ratio: B/C Ratio) และการวิเคราะห์ความไหวของ
โครงการ (Sensitivity Analysis) จากการใช้ขอ้ มูลในเชิงปริมาณที่ได้จากการสอบถาม รวบรวมข้อมูลจาก
ตารางที่ 19 ข้างต้น นามาสรุปผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์กรงนกทัง้ 6 แบบ
ชนิดของกรงนก

แบบที่ 1 กรงกระป๋ อง 70 ซี่
แบบที่ 2 กรงบินหลา 90 ซี่
แบบที่ 3 กรงโอ่ง 70 ซี่
แบบที่ 4 กรงระฆัง 100 ซี่
แบบที่ 5 กรงลาพู 50 ซี่
แบบที่ 6 กรงอยุธยา 46 ซี่

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทน อัตราส่วนของผลตอบแทน
จากการลงทุน ( NPV)
ต่อต้นทุน ( B/C Ratio)
สรุปผล
ตามลาดับ
ผลตอบแทนจาก ลาดับที(่ จาก B/C Ratio ลาดับที(่ จาก
การลงทุน มากไปหาน้อย)
มากไปหาน้อย)
1.87
1
1
149,271.61
2
1.82
2
1
161,446.27
1
1.67
6
111,569.41
3
1.74
5
95,949.18
6
1.76
4
103,989.70
5
1.80
3
2
106,974.46
4

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของต้นทุน เมื่อต้นทุน
เพิม่ ขึน้ 5% และ 10% ของผลิตภัณฑ์กรงนกทัง้ 6 แบบ
ชนิดของกรงนก

แบบที่ 1 กรงกระป๋ อง 70 ซี่
แบบที่ 2 กรงบินหลา 90 ซี่
แบบที่ 3 กรงโอ่ง (70 ซี)่
แบบที่ 4 กรงระฆัง 100 ซี่
แบบที่ 5 กรงลาพู 50 ซี่
แบบที่ 6 กรงอยุธยา 46 ซี่

การวิเคราะห์ความไหวต่อการ
เปลีย่ นแปลงของต้นทุน เมื่อต้นทุน
เพิม่ ขึน้ 5%
NPV
IRR
B/C
Ratio
154,812.28 77.93 1.78
165,632.03 72.93 1.73
117,188.63 59.49 1.59
103,405.60 65.28 1.65
111,193.59 67.92 1.68
114,327.59 71.19 1.71

การวิเคราะห์ความไหวต่อการ
เปลีย่ นแปลงของต้นทุน เมื่อต้นทุน
เพิม่ ขึน้ 10%
NPV
IRR B/C Ratio
145,352.96
154,817.78
107,807.86
95,862.02
103,397.48
106,680.72

69.85
65.07
52.24
57.76
60.29
63.41

1.70
1.65
1.52
1.58
1.60
1.63
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของผลตอบแทน เมื่อผลตอบแทนลดลง 5%
และ 10% ของผลิตภัณฑ์กรงนกทัง้ 6 แบบ
ชนิดของกรงนก

แบบที่ 1 กรงกระป๋ อง 70 ซี่
แบบที่ 2 กรงบินหลา 90 ซี่
แบบที่ 3 กรงโอ่ง (70 ซี)่
แบบที่ 4 กรงระฆัง 100 ซี่
แบบที่ 5 กรงลาพู 50 ซี่
แบบที่ 6 กรงอยุธยา 46 ซี่

การวิเคราะห์ความไหวต่อการ
การวิเคราะห์ความไหวต่อการ
เปลีย่ นแปลงของผลตอบแทน เมื่อ เปลีย่ นแปลงของผลตอบแทน เมื่อ
ผลตอบแทนลดลง 5%
ผลตอบแทนลดลง 10%
NPV
IRR
B/C
NPV
IRR B/C Ratio
Ratio
146,598.70 77.49 1.77 128,925.80 68.15
1.68
156,809.71 72.50 1.73 137,173.15 63.42
1.63
110,860.16 59.09 1.59
95,150.92 50.72
1.51
97,858.14 64.86 1.65
84,767.10 56.18
1.56
105,244.11 67.50 1.67
91,498.51 58.68
1.59
108,228.86 70.77 1.71
94,483.27 61.78
1.62

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้ทาการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ประเด็นใหญ่ คือ ประเด็นแรกทาการ
วิเคราะห์ในเรื่องของการคานวณต้นทุนรวม ต้นทุนต่ อหน่ วยเพื่อนาไปกาหนดราคาขายเพื่อให้ได้กาไรที่
ต้องการ เพื่อทราบจุดคุ้มทุน และระยะเวลาในการคืนทุนของกรงนกทัง้ 6 แบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือก
ผลิต เพื่อจาหน่ายให้ได้กาไรทีต่ ้องการและผลตอบแทนทีส่ งู สุด เช่น ควรเลือกผลิตกรงนกแบบที่ 2 แบบกรง
บินหลา 90 ซี่ เป็ นอันดับแรกโดยพิจารณาจาก การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ ของกรงนก
ทัง้ 6 ประเภท กรงนกแบบที่ 2 มีระยะเวลาในการคืนทุนน้อยทีส่ ดุ คือ 23 วัน (ในการวิเคราะห์การผลิตกรงนก
ทัง้ 6 แบบ คิด จากเงิน ลงทุ น ที่เ ท่ า กัน ทัง้ หมดคือ 15,000 บาท) และมีจุ ด คุ้ม ทุ น ในการผลิต น้ อ ยที่สุ ด
คือ 67 กรง รวมถึงกาไรทีไ่ ด้ต่อเดือนต่อคนก็มยี อดทีม่ ากทีส่ ุดคือ 16,174.08 บาท หรือควรเลือกผลิตกรงนก
แบบที่ 1 แบบกรงกระป๋ อง (70 ซี่) เป็ นอันดับที่สองเพราะพิจารณาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ผลิตภัณฑ์ ของกรงนกทัง้ 6 ประเภท กรงนกแบบที่ 1ใกล้เคียงกับแบบที่ 2 มากทีส่ ดุ คือ มีระยะเวลาในการคืน
ทุนน้อยเป็ นอันดับ 2 คือ 24 วัน (ในการวิเคราะห์การผลิตกรงนกทัง้ 6 แบบ คิดจากเงินลงทุนทีเ่ ท่ากันทัง้ หมด
คือ 15,000 บาท) และมีจุดคุ้มทุนในการผลิตน้อยอันดับ 3 คือ 72 กรง แต่มกี าไรที่ได้ต่อเดือนต่อคน มียอด
ใกล้เคียงกับแบบที่ 2 มากทีส่ ดุ คือ 15,058.08 บาท
ส่วนการผลิตกรงนกในแบบที่ 3-6 ถ้ามองในเรื่องของผลตอบแทนจะใกล้กนั ทัง้ 4 แบบ คือ ประมาณ
หมื่นกว่าบาทใกล้เคียงกัน แต่อาจแตกต่างกันบ้างในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนทีใ่ นแบบที่ 4 มีระยะเวลาในการ
คืนทุนน้อยสุดคือ 24 วัน และต่างในเรื่องของจุดคุม้ ทุน ทีแ่ บบที่ 4 มีจุดคุม้ ทุนน้อยทีส่ ุดในจานวน 4 แบบคือ
จานวน 71 กรง ซึง่ ผลทีไ่ ด้แตกต่างกันตามความยากง่ ายในการผลิต ต้นทุนการผลิตต่อหน่ วยทีแ่ ตกต่างกัน
และความนิยมในรูปแบบของกรงนกทีต่ ่างกันไปซึง่ ทาให้ราคาขายแตกต่างกันไปด้วย ซึง่ ราคาขายก็มผี ลต่อ
กาไรต่อกรง ทาให้ผลการวิเคราะห์ท่ไี ด้แตกต่ างกันตามตารางสรุปผลข้างต้น และจากตารางสรุปผลการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั ได้ว่า ผลทีแ่ ตกต่างมาจากราคาขายใน
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แต่ละรูปแบบทีย่ งั ไม่เหมาะสมเพราะราคาขายดังกล่าวข้างต้นถูกกาหนดโดยผูซ้ อ้ื ทีเ่ ข้ามารับซือ้ ถึงชุมชน การ
กาหนดราคาขายจึงถูกกาหนดโดยผูซ้ อ้ื แต่ไม่ได้ถูกกาหนดโดยต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดความแตกต่าง
ในกาไรทีไ่ ม่ได้มาจากการอ้างอิงจากต้นทุน ซึง่ การกาหนดราคาขาย สามารถเปลีย่ นแปลงได้อกี และสามารถ
ทากาไรได้เพิม่ ในกรงนกแบบทีม่ ตี ้นทุนสูงเพียงแต่ผผู้ ลิต ต้องมีการกาหนดราคาขายใหม่ จากพื้นฐานของ
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทีแ่ ตกต่าง หรือต้องมีการทาตลาดใหม่ทผ่ี ู้ผลิตมีอานาจในการกาหนดราคาขาย
ได้เองอย่างเหมาะสม
ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิชยพิมพ์ คาเพียร (2557)2 ที่ศกึ ษาเรื่อง การศึกษาต้นทุนและ
7
ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และงานวิจยั ของอุกฤษฏ์ พงษ์วานิชอนันต์ (2552) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง
การศึกษาต้นทุ นและผลตอบแทนการผลิตอ้อ ยโรงงาน ซึ่ง งานวิจ ัยทัง้ สองได้ผลการวิจ ัยในประเด็นการ
คานวณหาต้นทุนรวม ต้นทุนโดยเฉลีย่ ต่อไร่ รายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือนเพื่อให้ทราบผลตอบแทนโดยเฉลีย่ และ
กาไรสุทธิโดยเฉลีย่ ต่อครัวเรือน แต่จะแตกต่างในประเด็นของการทาวิจยั ในครัง้ นี้คอื เมื่อได้ต้นทุนรวม ต้นทุน
ต่อหน่วยแล้ว จะนาข้อมูลต้นทุนทีค่ านวนได้มาวิเคราะห์ต่อในประเด็นของการนาข้อมูลต้นทุนทีไ่ ด้ไปกาหนด
ราคาขาย เพื่อให้ได้กาไรทีต่ อ้ งการ การคานวนหาจุดคุม้ ทุน และระยะเวลาในการคืนทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้
ในการตัดสินใจเลือกผลิต เพื่อจาหน่ายให้ได้กาไรทีต่ อ้ งการและผลตอบแทนทีส่ งู สุด
ในประเด็นทีส่ อง คือการนาข้อมูลทีไ่ ด้ในประเด็นแรก มาพิจารณาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
ของผลิตภัณฑ์กรงนกทัง้ 6 แบบ ในเรื่องของการคานวนหา มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทนจากการลงทุน
(NPV) และอัตราส่วนของผลตอบแทนต่ อต้นทุน (B/C Ratio) โดยได้ผลคือการเลือกผลิตกรงนกในแบบ
ที่ 1 กรงกระป๋ อง 70 ซี่ และ แบบที่ 2 กรงบินหลา 90 ซี่ ยังคงเป็ นทางเลือกทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงสุด และใน
เรื่อ งของการวิเ คราะห์ค วามไหวต่ อ การเปลี่ย นแปลงของต้น ทุ น เมื่อ ต้น ทุ น เพิ่ม ขึ้น 5% และ 10% ของ
ผลิตภัณฑ์กรงนกทัง้ 6 แบบ และประเด็น การวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของผลตอบแทน เมื่อ
ผลตอบแทนลดลง 5%และ 10% ของผลิตภัณฑ์กรงนกทัง้ 6 แบบ การเลือกผลิตกรงนกในแบบที่ 1 กรง
กระป๋ อง 70 ซี่ และ แบบที่ 2 กรงบินหลา 90 ซี่ ยังคงเป็ นทางเลือกทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงสุด
8
และสอดคล้องกับ งานวิจ ัยของ ธีรวดี ชมพุท ธา (2551) ที่ศึกษาเรื่อ ง การวิเ คราะห์ต้นทุ นและ
ผลตอบแทนของธุรกิจรับซือ้ ของเก่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ผลการศึกษาในประเด็นการคานวนข้อมูล
ด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านการเงินของโครงการ ในเรื่อง มูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุทธิ (Net
Present Value: NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และการวิเคราะห์ความไหวของโครงการ
(Sensitivity Analysis) ซึง่ ประเด็นความแตกต่างของงานวิจยั ในครัง้ นี้คอื ไม่ได้คานวนหา ผลตอบแทนภายใน
จากการลงทุนของโครงการ (IRR) เพราะค่าของทุนของอัตราลดค่า (Discount Rate) ทีผ่ ลู้ งทุนเลือกใช้เป็ นจุด
ตัดสินใจ มีมลู ค่าน้อยมากไม่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนคือมีมลู ค่าเพียง 15,000 บาท และเป็ นโครงการที่
ผูล้ งทุนสนใจในผลตอบแทนทีเ่ ป็ นจานวนเงินมากกว่าเป็ นอัตราผลตอบแทน เพราะเป็ นโครงการขนาดเล็กเงิน
ลงทุนน้อย สามารถตัดสินใจทีจ่ ะเข้าสู่การผลิตได้ง่าย เลือกเป็ นอาชีพเสริมได้หรือเลือกผลิตด้วยใจรักในงาน
ศิลปะ เพราะผลิตภัณฑ์กรงนกไม่ได้เป็ นเพียงแค่เครื่องใช้สอยแต่ยงั เป็ นเอกลักษณ์ทรงคุณค่าในการใช้ภูมิ
7

อุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนันต์, การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิ ตอ้อยโรงงาน ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอ
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ปั ญญาตามวิถีชาวบ้าน ตามกลุ่มลูกค้าที่ชอบงานที่ผลิตขึน้ ด้ วยความประณีต และความตัง้ ใจเอาใจใส่ใน
ลักษณะของงานศิลปะ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูป้ ระกอบการควรนาข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ ไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการผลิต
เพื่อจาหน่ าย เพื่อได้กาไรสูงสุด เพื่อวางแผนการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยต้องมีการกาหนด
ราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนร่วมกับความต้องการของตลาด และยังสามารถนางานวิจยั ไปเป็ นแนวทางใน
การอนุ รกั ษ์ภูมปิ ั ญญาของท้องถิ่นที่สามารถถ่ ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถึงแม้ว่าวิถีชีวติ จะต้องเปลี่ยนแปลงตาม
สัง คมที่เ ปลี่ยนไปก็ตาม เพื่อ งานศิลปะการผลิต กรงนก ทรงคุ ณค่ า ต่ อ ไปถึง รุ่น ลูก รุ่น หลานให้เ กิด ความ
ภาคภูมใิ จในรากเหง้าของตนเอง
(2) ผูป้ ระกอบการรายใหม่ หรือผู้ท่ใี ห้ความสนใจในงานหัตถกรรมพืน้ บ้าน สามารถนาข้อมูลที่ได้
จากงานวิจยั ไปใช้ในการตัดสินใจเลือกผลิตเป็ นอาชีพ หรือเลือกทีจ่ ะส่งเสริมงานศิลปะไทยให้คงอยู่ต่อไป ให้
เป็ นงานเอกลักษณ์อนั ทรงคุณค่าอยู่ค่กู บั ประเทศไทยไปแสนนาน
(3) หน่ วยงานภาครัฐ กรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เทศบาลตาบล ฯลฯ สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
งานวิจยั ไปใช้ในการหาแนวทางช่วยเหลือ ใช้ในการตัดสินใจสนับสนุ น ส่งเสริมงานศิลปะไทย ส่งเสริมสินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถนาสินค้าไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ให้ต่างชาติเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย สามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นผูป้ ระกอบการ (SMEs Start up) ได้ในอนาคต
(4) นักวิจยั อาจารย์ นักศึกษา หรือประชาชนทัวไป
่ ทีม่ คี วามรักและให้ความสาคัญกับงานศิลปะของ
ไทย ศิลปภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ของไทยทีต่ อ้ งการเป็ นส่วนหนึ่งในการอนุรกั ษ์ศลิ ปะทีน่ ่าภาคภูมใิ จของไทย ได้ใช้
งานวิจยั นี้เพื่อเป็ นแนวทางในการรักษา ถ่ายทอด อนุรกั ษ์ วัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ อีกมากมายของ
คนไทย เป็ นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ หรือใช้เป็ นแนวทางในการทาวิจยั เพิม่ เติมต่อไป
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